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มาตรฐานการศึกษา : ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดบัคณุภาพ 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเดก็ ดเีลศิ 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ ดเีลศิ 
มาตรฐานที ่3 การจดัประสบการณ์ทีเ่น้นเดก็เป็นส าคญั ดเีลศิ 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

ผลการพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ดังนี้ 
1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้เด็กระดับ

อนุบาล 2 และอนุบาล 3 มีผลพัฒนาการคิดเป็นร้อยละ 95  โดยทางโรงเรียนได้จัดให้มีโครงการอาหาร
กลางวัน ให้เด็กทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ และได้รับอาหารเสริมนมฟรีทุก
วัน มีการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กได้อย่างหลากหลายฝึกให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง เช่น กิจกรรม
แปรงฟันหลังอาหาร การออกกำลังกายสัปดาห์ละ 1 ครั้ง กิจกรรมการเคลื่อนไหวเข้าจังหวะ เพลง เกม เด็กได้
เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะ โดยใช้เสียงเพลง  เครื่องเคาะจังหวะต่างๆ ท่องคำ
คล้องจอง การนับนิ้วมือ การปรบมือเข้าจังหวะ กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง  

เคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระ คล่องแคล่ว มีความสุขในการออกกำลังกาย และเรียนรู้การระมัดระวัง 
รักษาความปลอดภัยของตนเองและของผู้อ่ืน กิจกรรมเกมการศึกษาช่วยพัฒนาสติปัญญา เด็กรู้จักสังเกต คิด
หาเหตุผลและเกิดความคิดรวบยอด เกี่ยวกับสี รูปร่าง จำนวน ประเภท ความสัมพันธ์เกี่ยวกับพ้ืนที่ ระยะ และ
รู้จักการปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ข้อตกลงของการเล่นได้ และกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กรู้จักช่วยเหลือ
ตนเองได้เหมาะสมกับวัยมีความรู้ และความคิดรวบยอดในการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเอง บุคลคลและสถานที่
แวดล้อมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก ทั้งนี้ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพผู้เรียน   

1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  เด็กระดับอนุบาล 2 และ
อนุบาล 3 ร้อยละ 98  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับ
วัย โดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย และได้จัดให้เด็กเข้าร่วมการแสดงต่างๆ ในวันสำคัญ และ
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนทุกกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการแข่งขันนำเสนอผลงานตนเอง ฝึก
ให้เด็กมีความมั่นใจในตนเอง กล้าพูดกล้าแสดงออก ยอมรับและพอใจในผลงานของผู้อ่ืน  เช่น โครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมการแสดงเนื่องในงานวันขึ้นปีใหม่  งานวันเด็ก โครงการสอนซ่อม
เสริมและส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการโดยสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ 



โครงการคุณธรรม จริยธรรมและสืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีไทย ฝึกให้เด็กปฏิบัติตนเป็นคนดี มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน 

 1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม   เด็กระดับอนุบาล 2 และ
อนุบาล 3 ร้อยละ 100  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม โดย
โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ที่เน้นให้เด็กได้
ปฏิบัติจริง  ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ และมีการดำเนินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียนเพ่ือปลูกฝังให้เด็กทุกคนร่วมกันดำเนินกิจกรรมในการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้
อย่างมีความสุข มีการแบ่งหน้าที่การทำหน้าที่เวรประจำวันในการช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดในห้องเรียน 
และช่วยกันดูแลเก็บกวาดขยะรอบๆ บริเวณอาคารเรียนอนุบาล อีกท้ังช่วยกันคัดแยกขยะ ลงในถัง ตามแต่ละ
ของชนิดขยะ ซึ่งเด็กทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติ ทั้งการแก้ปัญหาในการทำงานร่วมกัน การรู้จักการ
ขอโทษ การให้อภัย โดยไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา เด็กทุกคนร่วมกันปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องที่เด็ก
รว่มกันสร้างขึ้น และการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน เช่น การแต่งกายประจำวัน วันจันทร์แต่งกาย
ด้วยชุดนักเรียน วันอังคารแต่งกายด้วยชุดเสื้อพ่อขุนราม วันพุธแต่งกายด้วยชุดทหาร (ทหารบก ทหารเรือ 
ทหารอากาศ) วันพฤหัสบดีแต่งกายด้วยชุดกีฬา และวันศุกร์แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เป็นการฝึกให้เด็กรู้จักการ
ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเพณีของสังคมที่ตนอาศัยอยู่ และการปฏิบัติตนตามข้อตกลงของโรงเรียน 

 1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ เด็กระดับ
อนุบาล 2 และอนุบาล 3 ร้อยละ 98 ของโรงเรียนวัดโบสถ์ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการ
คิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดยโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับเด็กอย่างหลากหลาย เช่น การจัด
กิจกรรมประจำวันที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กิจกรรมส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เด็กรู้จักการสังเกต การแก้ปัญหา  อย่างสร้างสรรค์  โครงการ
สอนซ่อมเสริมและส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการพัฒนาห้องเรียนและคุณภาพการจัด
การศึกษา โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ และโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังในการพัฒนาด้าน
สติปัญญาให้เด็กรู้จักการแสวงหาความรู้ที่มีอยู่รอบตัวเด็ก  และเด็กเกิดความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
เรียนรู้อย่างมีความสุข 

 

จุดเด่น 

ครูและเด็กมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่น ลงมือปฏิบัติจริง มีความสุข
สนุกสนานในการเล่น เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วมทีักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย มีความร่าเริงแจ่มใส ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความมั่นใจ กล้าคิดและกล้า
แสดงออก สามารถแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย มีวินัยรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองเชื่อฟังคำสั่ง
สอนของพ่อแม่ ครูและญาติผู้ใหญ่ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น มีความประหยัดและพอเพียง 
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 

เด็กสามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนได้  สนทนาโต้ตอบ  แสดงความคิดเห็นร่วมกันได้และเล่าเรื่องให้ผู้อื่น
เข้าใจได้สามารถตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  มีความสามารถในการคิด
รวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้รู้จักคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์มีการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมกับวัย 
 



จุดที่ควรพัฒนา 

เด็กบางคนยังไม่กล้าแสดงออกเท่าที่ควร ขาดความมั่นใจในตนเอง ครูจะต้องจัดกิจกรรมให้ 
หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบวก จัดให้มีโครงการประสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียนให้มากขึ้น 
เพ่ือแก้ปัญหาในเรื่องการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการท้ังสี่ด้านเต็มตามศักยภาพ 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ     
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ     

2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โรงเรียนได้
ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของระดับปฐมวัย ที่เป็น
หลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ที่เน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง 
และคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งเด็กปกติ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

 2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยของโรงเรียนวัดโบสถ์ มี
ครูจบการศึกษาปฐมวัยโดยตรงจำนวน 2 ท่าน ต่อห้องเรียน ๒ ห้องเรียน โดยระดับชั้นอนุบาล 2 มีจำนวน
นักเรียน 19 คน ต่อครูปฐมวัย 1 คน ระดับชั้นอนุบาล 3 มีจำนวนนักเรียน 21 คน ต่อ ครูปฐมวัย 1 คน 

2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์    โรงเรียนวัดโบสถ์ได้ส่งเสริมให้ครู
ปฐมวัยทุกคนเข้ารับการพัฒนาตนเองตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และการเข้าร่วมการพัฒนาอบรม
ต่างๆ จากหน่วยงานต้นสังกัด และได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้ใช้
นวัตกรรมต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาเด็กในชั้นเรียน โครงการคุณธรรมจริยธรรม และสืบสาน อนุรักษณ์ 
วัฒนธรรมประเพณีไทย  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการพัฒนาห้องเรียนและคุณภาพ
การจัดการศึกษา โครงการนิเทศภายในโรงเรียน พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา โดยครูได้นำความรู้และ
ประสบการณ์จากการอบรม พัฒนาตนเอง การนิเทศ ชี้แนะ ที่ได้รับคำแนะนำ มาปรับปรุง แก้ไข ในห้องเรียน
ให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ  และเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพของตนเอง 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอสถานศึกษา โรงเรียนได้จัด
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่ปลอดภัย  โดยได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 
เพ่ือให้บริเวณรอบๆ ภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ และปลอดภัย มีการ
ปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัยที่สุด มีการจัดให้มีสระว่ายน้ำสำหรับเด็ก จัดให้มีห้องศูนย์การเรียนรู้
สำหรับเด็กปฐมวัย มีสื่อการเรียนรู้ เพียงพอกับเด็ก เพ่ือการสืบเสาะหาความรู้ 

2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับ
คร ู สถานศึกษาอำนวยความสะดวกห้องเรียนให้มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ อุปกรณ์ ให้บริการครู นักเรียน
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับครู โดยได้จัดให้มี ระบบอินเทอร์เน็ตทั่วถึงทุกห้องเรียน ครูสามารถ
ใช้สื่อที่ทันสมัยได้อย่างสะดวกรวดเร็วและหลากหลาย 

2.6  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  โรงเรียนวัดโบสถ์ มีการ
บริหารในรูปคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีบทบาทในการกำหนดเป้าหมายการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในทุกระดับที่เปิดทำการ  ในระดับอนุบาลก็ได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย จากการมีส่วนร่วม
ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง คณะครู ผู้บริหารโรงเรียน  มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน เพื่อนำผลการ
ประเมิน มาปรับปรุงพัฒนาการจัดประสบการณ์ของครูและสถานศึกษา ตลอดจน การจัดทำรายงานเพ่ือเสนอ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน  



 
จุดเด่น 

ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล  ครูและบุคลากรของโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพ
จากการอบรมเชิงปฏิบัติการอีกท้ังมีการนิเทศภายในเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยู่สม่ำเสมอมีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนอย่างมีระบบ มีการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้อยู่เสมอ 

คณะครูและบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนได้ประสานงานร่วมกัน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ
หลากหลายจากทุกภาคส่วนในชุมชน ทำให้การดำเนินงานต่าง ๆ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โครงการต่าง ๆ 
ที่มีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมทำให้ได้รับความไว้วางใจ ทำให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนวัดโบสถ์ 
เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ 

จุดที่ควรพัฒนา 

          เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี แต่งบประมาณในการจัดหาสื่อยังมีน้อย จึงต้องให้มี
การพัฒนาในส่วนนี้ให้เพียงพอกับเด็กทุกคน 

มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคญั 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ      
3.1  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ   ครูได้มีการจัด

กิจกรรมประจำวัน ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้านเต็มตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน และได้จัดทำ
แผนการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย ที่มีการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตร
สถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์- จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่ง เช่นโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย โครงการสอนซ่อม
เสริมและส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์
น้อยแห่งประเทศไทย  โครงการพัฒนาห้องเรียนและคุณภาพการจัดการศึกษา โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
กิจกรรมวันสำคัญ โครงการส่งเสริมรักการอ่าน อ่านออกเขียนได้และใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โครงการคุณธรรม 
จริยธรรม และสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย   โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการส่งเสริม
สุขภาพและสมรรถภาพผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์น้อยแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งโครงการและกิจกรรม เหล่านี้เป็นโครงการที่มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดกระบวนการ
เรียนรู้อย่างหลากหลาย มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 

3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข    ครูได้จัดกิจกรรม
ประจำวัน  ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้านเต็มตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน ตอบสนองความสนใจ 
ความสามารถของเด็กเป็นรายบุคคล จัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กได้เลือกเล่น ตามมุมประสบการณ์ ตามความ
สนใจของเด็ก  เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างอิสระและสร้างสรรค์  และได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย เด็กเกิดการเรียนรู้ ลงมือ กระทำ และสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ขั้นพ้ืนฐาน  และปลูกฝังให้เด็กมีความรู้สึกท่ีดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เด็กจะรู้จักการสังเกต 
การเปรียบเทียบ การคาดคะเน การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และการแก้ปัญหา โดยผ่านการทดลอง



กิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมทุกขั้นตอน เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 

3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย   ครูจัดห้องเรียน
คุณภาพ มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็กอย่างชัดเจนที่ผู้ปกครองมองเห็นได้ มีมุมประสบการณ์ต่างๆให้กับเด็กได้
เรียนรู้อย่างอิสระ ตามความสนใจของเด็กแต่ละคน โดยครูให้เด็กทุกคนในห้องมีส่วนร่วมในการจัด
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนด้วยกัน เช่น การแบ่งเวรการทำหน้าที่เวรประจำวัน รับผิดชอบช่วยเหลือกันในการ
ดูแล รักษาสภาพแวดล้อมห้องเรียนให้สะอาด น่าอยู่  ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมในห้องเรียน
ปลอดภัย มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยเด็ก เช่น การค้นคว้าข้อมูลข่าวสารต่างๆ จาก
คอมพิวเตอร์ สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาคำตอบ เช่น เกม ต่างๆ  

3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด 
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก   ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือ
การวัดและวิธีการที่หลากหลาย ครอบคลุม เหมาะสมกับวัยเด็ก การประเมินพัฒนาการเด็กทุกครั้ง ให้
ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาการเด็ก และนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนา 
ปรับปรุงคุณภาพเด็ก ให้ดียิ่งขึ้นไป เช่น แบบบันทึกพัฒนาการเด็ก (อบ.3 /1) สมุดบันทึกเด็กเป็นรายบุคคล 
(อบ.3 /2) แบบประเมินผลงานเด็ก  แบบบันทึกพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก แบบ
สัมภาษณ์เด็ก  
 

จุดเด่น 

         ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์ สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล  สามารถบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวกได้  ทำให้เกิด
บรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุข  มีระบบการนิเทศภายในเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยู่อย่าง
สม่ำเสมอ  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ   มีการผลิตสื่อและนวัตกรรมสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย
มาใช้ในการจัดประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดการ
เรียนรู้ทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีอย่างสมดุลรอบด้าน 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 

        โรงเรียนยังขาดสถานที่ ที่เหมาะสมในการจัดสร้างมุมประสบการณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมได้
อย่างทั่วถึงทุกคน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


